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o hem de dir sense embuts.
Aviii, se'ns fa difícil concebre
la historia c o m un producte
pur, com un discurs que parli
des de si mateix sense teñir en
compte cadascun deis adjectius o proposicions que a tall
de brúixola se li poden afegir
—historia económica, historia
de les institucions, del dret, de i'art, de Tart del segle X X ,
de Tan feminista del segle XX, de Tart feminista afroamericá de les ultimes décades del segle XX...-, i d'akres que
podrien incorporar al substantiu historia el gir d'una
determinada visió: des de l'óptica de rantropoiogia, de la
sociología, de les religions, de les classes socials, i un Uarg
etcétera que per si sol podria ocupar les pagines que están
dedicades a acollir aquest article. Es molt probable que hi
hagi historiadora que no hi estiguin d'acord i reclaniin
encara la ccntralitat de la historia dins deis camps de les
humanitats, pero la discussió esta fora de lloc i de temps:
també les humanitats han perdut el centre indeterminat
que tal vegada mai tingueren. Foucault riu.
Una de les grans beneficiades enmig de tots aquests
canvis ha estat -creu qui subscriu- la historia de l'art, no
tant per la seva especificitat propia, sino per Pespai mudable que constantnient reclama - o hauria de reclamar- i
que d'aquesta manera es pot atorgar a si mateixa, un espai
propi i autónom des del qual parlar amb les altres «disciplines» com un interlocutor actiu i no com un ens subsidiar!.
Tant és aixi que moltes de les formes de revisió que la
historia s'ha aplicat a si mateixa, com ara la historia de les
representacions, la historia del eos, la de la vida privada, la
de la gent sense historia, han anat a buscar en la historia de

l'art idees, estudis i fonts que moltes vegades, mes que
suports, han esdevingut punts de partida i eixos vertebráis.
D'uiia banda tenim, dones, la tradició clássica universitaria que atorgava a la historia de l'art l'estatut de carrera, com uns estudis independents que mereixien aquest
tráete, i de l'altra, una historia de l'art ancorada encara en
métodes de la historia clássica, una historia positivista,
occidental, i amb una visió formalista que demanava, per
superar amb éxit les proves que ptxiposava, un repertori
lax d'adjectius i una memoria capat^ de teñir prou retentiva com per endevinarsi un quadre (sovint una diapositiva
esgroguei'da) era o no era de Massaccio. Els artistes i les
seves obres eren (dubto si utilitzar el verb ésscY en passat o
en present) equiparais a la forma clássica de fer de la
historia: una inacabable llista de reís, de feus o de reiaimes; l'explicació d'un determinat estil artístic i el seu
desenvolupament geográfic i historie prenicn sobre els
mapes la form;i de l'expansió de determinats imperis, i,
per descomptat, rere cada quadre o pintor s'havien de
trobar aquelles especificitats nacionals que l'estil - e s suposava- proclamava, i que la biografía de Fautor havia de
reflectir tant des del punt de vista historie com psicológic:
la vida d'un artista semblava una «vida exeniplaro. Tot
aixó sense oblidar-nos deis temaris - e l Semari, aquesta
páranla investida sempre d'una aura aulicoadministrativainamovibles; el temari és com Déu, és el que és. U n bon
temari hauria de coment^ar -ens diuen els manuals- sempre per Grecia, i ha de mantenir la separado entre e!s
temes; quan es fa románic no es pot parlar de gódc ni de
Renaixement, i tampoc de les subdisciplines que aixopluga la historia de l'art: la cerámica, els vitralls, les anomenades «arts nienors» que sovint només s'estudien en arribar al rococó. El famós rococó.
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Maiestas Domini de l'absis major
deSantClimentcieTaüll.

Val a dir també que nombroses formes de qüestionament d'aquest panorama no se n'han sortit mai prou bé, a
causa que han estat escassos els esioríos per fonamentar
teóricament un model d'história de l'art difereiit, i no
parlo només deis corrents i les ceories, sino de Taplicació
d'aquesta materia a l'aula, en la realitat diaria de la classe.
I abíí, si h e m d'explicar que l'art no obeeix només a una
voluntat expressionista o a un conjunt de solucions técniques, sino també a una forma de coneixement i de representació del m ó n , hem de teñir en compte les conseqüéncies d'aquesta afirmació, és a dir q u e partim de la
tesi que cal veure en la historia una constant revisió de si
mateixa, des de tots els punts de vista possible, obligant a
imposar al discurs una discussió continua.
Els productcs purs embogeixen, ens diu el poeta
"Williams Carlos WiUiams, els productcs purs embogeixen, pero no per la barrija-barreja que hi ha al seu voltant, sino peí seu propi contingut mestís, fragnientat i de
futur. D'aquesta manera, la historia de l'art será mestissa o
no será, haura de poder donar rao de continguts que surtin de la seva jurisdícció precisament perqué les altres disciplines així ho fan amb els que pertoquen a aquesta; i
compte, no es tracta pas de saber qui ha d'explicar determinats objectes d'estudi, ans al contrari, es tracta de bastir
xarxes de coneixement que la Iliguin no només amb la
sociología de l'art o amb Tescética, sino a qualsevol altre
camp del coneixement. Tanniateix, haurá de reclamar per
a si mateixa aquesc valor de centralitat q u e abans h e m
mencionat, el que hauria de demanar qualsevol altra disciplina que vulgui superar una divisió del saber tan obsoleta com perülosa. Evidentment, la tasca de l'ensenyant i
del qui aprén adquireix així certes dificultáis afegides. La
primera que cal destacar és l'acceptació que una assignatura d'história de l'art no té com a objecciu primordial el
coneixement de tots i cadascun deis artistes, estils, obres
d'un determinat període, sino el valor relacional que hi
podem estabhr; conéixer és saber relacionar la informació
que se'ns está oíerint, ésser capat; d'organiczar una propia
cartografía d'alló q u e se'ns esta mostrant. Sorgeixen diScultats tant en la confecció del temari per part de qui l'ha
d'impartir c o m per moure-s'hi, modificar-lo, crÍticar-lo i
ampliar-lo per part de qui Testa rebent. La interdisciplinarietat, tan de moda i tan poc practicada. Es possible que
fins aquí tot pugui ésser llegit c o m una declaració de
bones intencions; per aixó p o d e m fer preguntes mes concretes per introduir-hi la discrepancia, que és en definitiva
del que es tracta; pot un antropóleg donar una visió diferent de la historia de l'art?; es pot bastir una historia de
l'art a partir de la seva recepció en obres literáries?;

podem explicar el románic a partir de la música del Girmina Buiatuí de Cari Orfí?; és possible una historia de l'art
com una historia de les recepcions de les obres d'art?; i si
és així, quines teories hi ha darrere?, quines critiques se
n'han fet? Aqüestes preguntes i moltes d'altres son les que
van sorgint quan es tracta d'abandonar els métodes histories cradicionals, basats en un estudi de les técniques, de
les biografíes i deis desenvolupaments formáis.
Per il-lustrar d'una manera mes adient la qüestió cree
que podriem veure quins han estat els dubtes i el context
en els quals han aparegut aqüestes reflexions, A l'hora de
fer un plantejaiiient per a l'assignatura «Historia de l'art
I», que en el temari ofícial compren des de l'art clássic
fins al gótic, i davant de la necessitat de trobar un fil conductor mes encaminat cap a la necessitat de trobar un
projecte de treball a seguir durant el curs que cap a la
voluntat innecessária i irrealitzable d'ensenyar-ho «tot» o
de fer cun Ilibre de COU'), vaig optar per proposar un
estudi del desenvolupament de l'arquitectura m o n u m e n tal al Uarg de la historia, un desenvolupament que demanava una hermenéutica i una antropología, és a dir p r e guntar-se en cada cas quina havia estat la relació de
l'honie amb l'art (o almenys el que nosaltres hem considerat art posteriorment) i quin era el significat que per a
ell tenia. U n deis temes ineludibles era óbviament el del
románic, i si l'utititzo a tall d'cxemple —podria proposarne qualsevol altre deis non de qué constava el temari— és
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per motius q u e considero del cot adiencs, teninc en
coinpte, en p r i m e r Woc, r á n i b i t de difusió d'aquesta
publicació; segon. e! valor arciculador que tenia aqucst
tema dins del desenvolupament de] curs; i tercer, que era
un deis ceníes deis quals els alumnes posse'ien un millor
coneixement, ace&a la proxinütat de les construccions i de
les obres, i fins i toe la seva presencia en els llocs de vida
quotidiana deis estudiants(l).
La historia de Tart sovinc ha disfressat de coneixements importante juscament aquells en els quals es podía
sentir cómoda i on podia jusdficar la seva percinenta com
a discipli]ia: biografíes, cécniques, análisi de les formes en
termes de les própies formes, i a tot estirar, fent una
introducció histórica o com a molt un afegitó en forma
de sociología de fart que intentava craduir en termes de
relació causa-efecte alió que era l'art per a la societat en la
qual es produ'ia. També hi ha hagut una necessitat de
generalitzar excessivament determinats continguts, a
saber, les obres d'art románic son anónimes, toces teñen
un rerefons religiós, etc., per no parlar de la necessitat de
veure en el i"ománic un escil artístic unitari quan potser és
un deis mes dificilment deliniitables.
Ni fart románic ni el gócic queden explicats en les
seves formes, sino precisament a partir d'aquestes: aquesta
és la principa] crítica que hauríeni de fer a la Jiistória de
fart que pren festil com un conjunt de formes. El románic no és un escil basat en formes construccives que
imposen murs gruixuts, ares de mig punt i voltcs de cañó,
sino q u e tots aquests elements son p r o d u c t e d'unes
constáncies i uns canvis histories, culturáis i socials que
hem de saber interpretar i reconstruir críticament.
Tornem a agafar un exemple ciar, el de Tabsis de Sant
Climent de Taüll, que com tots sabem és considerat la
joia de la corona del románic cátala, En primer lloc, haurem de pensar si hi ha quelcom que puguem quahficar
c o m a románic cátala, de la mateixa manera que ens
escranyem si algii ens parla del cubisme francés. Son del
tot conegudes i están ámpliament d o c u m e n t a d e s les
influencies Uombardes en la pintura i en la construcció
que aixopluga aquesc monumeiit, tal vegada perqué el
mestre venia precisament d'allá. Veient la varietat m o r fológica i els manlleus estilístics arreu d'Europa d'alló que
anomenem románic, podeni reduir-lo al concepte d'estil?
Convé també deixar ciar que aquesta obra no ha escat
mai concebuda de manera aucónoma; com s'han d'entendre si no les paraules del Uibre, «Ego sum lux mundi»?
D a w ens explica{2) que aqüestes paraules cenen una clara
relació amb rorientaclo de! temple. Aquest pren una
direcció tal que l'absis ha d'estar orientat cap a Tese, cap a
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Teixida del soi, i en conseqüéncia, h porta cap a h posea,
cap a Tocas; només aixi aquesta pintura adquirini sencit,
només així encendreni que la Duní, que ha de penetrar
dins de la ñau després de la c e r i m ó n i a litúrgica, ha
d'íMuininar Crist vencedor després de TApocalipsi. C o m
es pot comprovar, sovint estudiem les obres d'art d'akres
époques i cultures amb conceptes que els son del tot
aliens. N o podem aplicar els mateixos criteris d'anáJisi a
un quadre de Delacroix i a un iiiosaic bizancí. i aixó ens
torna a posar davant de la necessttal d"induir les formes
d'interpretació, és a dir, estudiar i raonar la forma
d'apropament que ens recla]na cada període historie o
cada cultura. El passat és un país IJunyá.
En tercer lloc, cree q u e la historia de i'art ha de
poder ser una historia estética de I'art, tenint sempre en
compte [es fonts teóriques i conceptuáis que Iii ha, no
només en el substrat cultural de Tépoca sino també en les
obres que de ben segur no estaven a l'abast de tothom
pero que certament tenien influencia en els «comitents",
fos quin fos el sen estatus social, religiós, pohtic, etc.
Darrere del valor íiarratiu d'aquestes pintures hi ha tota
una teoria que d'alguna manera també es dona en altres
períodes i, si considerem el temps en qué es va pintar
Taüll, en altres indrets. L'análisi d'uiia obra d'art és, en
esséncia, complexa, i només des del punt de vista relacional podrem, si n o arribar, si niés no aproximar-nos a aHo
que Tobra ens diu. Evidentment aquests tres punts es
podrien desenvolupar de manera mes extensa i formen

part d'una llista molt mes ampia, pero cree que iMustren
prou bé les tesis anteriorment exposades.
En quart lloc, i per acabar aquest escrit, cree que és
intcressant remarcar que la historia de Fart és una historia
de les complexitats, que els valors relacionáis de les obres
s'han de posar tanc en funció d'alló que les uneix com
d'alló que les fa dissemblants. Cal que tots plegats aprenguem a veure en la historia de Tart una historia no només
de les conclusions, sino també de les diferencies. De ben
segur que mentre transiten! d'un lloc a Taltre podrem
aprendre molt.
Francesc Seres i'j pmfcssov tl'iiistóría tic l'ars
,¡ !,i Unh'crsiiai Pompen Fabra.

Notes

1.- VnJ a dir t]UL- L'U d tcmps que diir.i l"L'iis;;nyai!iL-rit prúiiari i íLViiiKlari,
ádliUL L-l hücxillerjc, c-l roiii.iiiic ci, un IÍ';K|UL'1LS temes reduiidats, i així no
L's (.'strany trobar aUiJunts a b iinivcratat que diuen que cada any li.in
Kagut dt' ÍLT un trtíbaU o altre sobn? c\ roiiiiuiic cátala a TESO i al batxiUerat; j o puc donar-iie fe, perqué duratit dos anys vaiy ser profesNUr en
aqüestes etapts. Tanjbé hem áí- pensar que dumitt molt de wmps aquesr
"estil artistic" lia estat profusaiiient proinoeiociat: qui s'atieveix a dir que
el IJantoenkoj- de TaiÜI nn ha anat adqiiirint deteniiinats valors extraartísdcs? Algún dia eiis haLireni de denianar niolr seriosanient si el fet d'atigír 3 Tan ronianic unes connotación^ nauiotials que res teuen a veure
amb <:1 sen ctintinííut artiscic nu ha tl-t mes nial que hé ;d seu estudi, i nu
seria un nial esnidi per a aquel! que hi volgués detliear alpuiii tenips.
2,- DAVY, R . (lyy?). /íi;dVifiiJj; lí h] íir)(íiii^i,'í¡i roiiiiiiikii. Madrid: Akal.

